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ИИ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
  

ЗЗАА    ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ    ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТИИ,,  ВВ  ККООИИТТОО  ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ССАА  УУЧЧИИЛЛИИЩЩАА,,  ФФИИРРММИИ,,  ССТТРРУУККТТУУРРИИ  ННАА  
ГГРРААЖЖДДААННССККООТТОО  ООББЩЩЕЕССТТВВОО  

  
 
Други програми – 
приоритет, 
операция, 
бюджетна линия 
 

 
 

Избираеми дейности 
 
 
 
  

 
Допустими 
стойности 

на 
проекта, 

мин. /макс. 

 
Допустими 
кандидати 

 
Краен срок за 
подаване на 
документите 

 
Бележки относно 
подаването на  

проектите 
 
 
 

Фондация 
«Д.Бербатов» 
“Активни и здрави” 

Национален 
конкурс за 
финансиране на 
училищни проекти с 
цел повишаване 
двигателната 
активност на децата 
–  
обновяване и 
изграждане на 
спортни 
съоръжения и 
въвеждане на 
допълнителни 
спортни активности 
в училищата 
 
Да се приложат: 

• - Решение за 
проекта на 
педагогическия 
съвет 

• Оферта за проекта, 

Национален конкурс за финансиране на 
училищни проекти с цел повишаване 
двигателната активност на децата - 
обновяване и изграждане на спортни 
съоръжения и въвеждане на допълнителни 
спортни активности в училищата. 
Финансират се: 
Изграждане на материално-техническа 
спортна база (съоръжение, площадка или 
др.) 
 
Обновяване на материално-техническа 
спортна база (физкултурен салон, 
съоръжения, площадка, учебни спортни 
пособия или др.) 
 
Допълнителни спортни занимания 
(извънкласни часове по определен вид 
спорт) 
 
Друго 
 
Да се предвиди възможност за реализация 
на проекта: 
За по-малките проекти- до края на учебната 
2009/2010 година,  

Макс. 
стойност за 
финансира
не е 50 000 
лв. 

Всяко училище 
може да 
кандидатства за 
финансиране на 
свой проект чрез 
попълване на 
формуляра за 
кандидатстване. 

23 декември 
2009 г. 

Формуляр за 
кандидатстване 
http://dberbatov.org/kandi
datstvane2009.doc 
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изготвена от 
изпълнител 

• Декларация, че 
финансирането не 
дублира 
финансиране по 
друго направление. 

Тези документи да са 
с подпис и печат. 
Изпращат се 
сканирани. 

За по-големите – до края на 2010 г. 
 

Трети конкурс за 
педагози работещи с 
деца в сферата на 
извънкласната и 
извънучилищна 
дейност „Учител, 
ученик, родител – 
ЗАЕДНО” 

Конкурсните материали трябва да 
представят и описват реално постигнати 
резултати и добри практики в сферата на 
извънкласната и извънучилищна дейност. 
Разработките трябва да включват описание 
на методите и организацията, които са 
използвани за обхващане на учениците в 
извънкласни и извънучилищни дейности и 
реализиране на качествен образователен и 
възпитателен процес, както и ролята на 
взаимодействието в триадата учител – 
ученик – родител. 
Конкурсът се обявява в четири категории: 
І - Извънкласна дейност; 
ІІ - Извънучилищна дейност; 
ІІІ - Млад педагог – до 35 години; 
ІV - Извънкласна и извънучилищна дейност 
с деца със специални образователни 
потребности. 

 Могат да 
кандидатстват 
педагози, 
работещи с деца в 
сферата на 
извънкласната и 
извънучилищната 
дейност в 
направление 
ИЗКУСТВА. 
 

31. март. 2010 
г. 

София 1000 
ул. “Узунджовска” №12, 
ет. 4 
за Международна 
фестивална програма на 
детското творчество 
“Приятели на България” 

„Нарисувай ми 
песен”- Бургас 2010 

Национален конкурс за изящни и приложни 
изкуства за популяризиране на детските 
песни, създадени през годините на сцената 
на Национален Конкурс “Сладкопойна 
чучулига”. 
Темата на конкурса е: Творба по песен от 
конкурса "Сладкопойна чучулига". 
 

Организира 
се от 
Сдружение 
“Сладкопой
на 
чучулига”. 
 

1 март 2010 г. 
*за повече 
информация: 
http://bulgaria21.ne
t/chicago/bg-usa-
events/258-kids-
art-paint-song  

Регистрацията 
за участие в 
конкурса се 
осъществява 
само по 
електронен 
път 
zl_pant@abv.
bg  

Провежда се в 2 
категории: Изящни 
изкуства - живопис, 
графика; Приложни 
изкуства - стъклопис, 
керамика, работа с 
хартия, текстил, 
природни материали и 
др. 
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в срок до 
1.03. 2010 г. 

Конкурсът се провежда в 
2 възрастови групи: 
първа група - до 7 
години (родени в 
периода 2003 г. - 2006 г. 
вкл.); втора група - до 11 
години (родени в 
периода 1999 г. - 2002 г. 
вкл.). 

Програмата на 
ЕБВР за 
финансиране на 
бизнес 
консултантски 
услуги (Програма 
БАС)  

- Съдействие при избирането на най-
подходящите местни консултанти за 
решаването на конкретни бизнес проблеми 
и изпълнението на конкретни консултантски 
задачи. В случаите когато специфичните 
нужди на дадена компания не могат да 
бъдат посрещнати от наличните умения на 
местните консултанти, е възможно да бъдат 
ангажирани чужди специалисти, които ще 
работят в тясно сътрудничество със своите 
местни колеги, предавайки им своя опит.  
Финансиране ще бъде предоставяно за 
консултантски услуги в следните области: 
- Маркетингово проучване;  
- Търсене на партньори и инвеститори;  
- Подбор и оценка на необходимо 
оборудване;  
- Подобряване организационната и 
управленска структура; 
- Изготвяне на бизнес планове;  
- Развитие и усъвършенстване на 
финансово-счетоводните и контролни 
системи;  
- Развитие и усъвършенстване на 
управленските информационни системи;  
- Подготовка и издаване на свидетелства за 
системи за контрол на качеството (ISO, 
HACCP, и др.). 

Субсидия 
до 50% от 
общия 
разход за 
консултант
ската 
услуга, но 
не повече 
от 9000 
евро за 
даден 
проект. 

- Малки и средни 
фирми от всички 
стопански сектори 
с изключение на 
тези, работещи в 
селското 
стопанство, 
строителството, 
военната 
индустрия, 
тютюнопроизводст
вото, банковото 
дело, хазарта, 
управлението на 
недвижими имоти. 
Програмата ще 
подпомага 
предприятия, 
работещи в 
областите на 
хранително-
вкусовата 
промишленост, 
производството на 
строителни 
материали, както 
и фирми, които се 
занимават с 
търговия или 
работят в сферата 

Краен срок: 
текущ 

БАС Програма (BAS 
Programme)ул. 
Московска, 17, 2 етаж 
София 1000, Тел.: (02) 
987 6611, Факс: (02) 987 
6614,  E-mail: 
office@basprog.com 
 
Финансирана от 
Австрийски Фонд за 
Техническа помощ 
(AUBA), Програма ФАР 
на Европейския съюз 
(EU) , Централно 
европейската 
инициатива (CEI), 
Правителството на 
Люксембург и 
Британската агенция за 
международно развитие 
(DFID)  
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на услугите;  
- Частни и с 
български мажори 
тарен собственик;  
- Съществуват 
най-малко от 2 
години;  
- Имат от 15 до 
250 
служители/работн
ици. 

Национален 
конкурс за Отлична 
туристическа 
дестинация за 2010 
- „Водата - извор на 
живот и 
благоденствие”  

Планирани са информационни срещи в 
шестте региона за икономическо планиране, 
които ще се проведат както следва: 
Сандански - 25.11.2009 г. 
Стара Загора - 01.12.2009 г. 
Ловеч - 03.12.2010 г. 
Силистра - 09.12.2009 г. 
Добрич - 11.12.2009 г. 
Ивайловград - 16.12.2009 г. 

Държавна агенция по туризъм е 
бенефициент по програма на ЕК 
„Нови индустрии, туризъм и 
корпоративна социална 
отговорност” в рамките на EDEN 
4. Темата на националния 
конкурс за Отлична 
туристическа дестинация за 
2010 г. е „Водата - извор на 
живот и благоденствие”. 

Допълнително ще бъдат публикувани 
точните часове и места за провеждане на 
срещите. 
Лица за контакти и информация:  
Димитринка Христова - координатор по 
проекта - 0884 244 449 
Ваня Иванова - техн. секретар - 0882 800 
259; 
Станимира Дойчинова - техн. секретар - 
0882 800 273 

Фонд „Земеделие” 
ще приема 
заявления по 
Националната 
програма по 
пчеларство за 2010 
г. 

� закупуването на пчели- майки  
� подновяване на пчелните кошери, 
� физико-химичен анализ на пчелния мед с 
цел подобряване на контрола върху 
качеството 

� покупка на препарати в борбата срещу 
паразитната болест по пчелите 
(вароатозата).  

За покупка на пчели- майки 
производителите на мед могат да 
кандидатстват по две схеми - за 
увеличаване на броя на пчелните семейства 
или за подмяна на пчелите- майки - до 50% 
от наличните в пчелина. Пчелните майки 
трябва да бъдат закупени от регистрирани 
пчелини по Наредба №47 на МЗХ 

Размерът 
на 
безвъзмезд
ната 
финансова 
помощ по 
всички 
мерки на 
програмата 
е 80%, 
само за 
покупка на 
пчели 
майки тя е 
50%. 

пчеларите трябва 
да са 
регистрирани като 
земеделски 
производители с 
регистрация на 
пчелините от 
НВМС 

15 януари 
2010г., 
 31 март 2010  

От 23 ноември ДФ 
„Земеделие” - 
Разплащателна агенция 
започва прием на 
заявления за 2010 г. по 
тригодишната 
Национална програма по 
пчеларство. 
Заявленията за 
подпомагане за 2010 г. 
могат да се подават в 
Отделите по „Прилагане 
на схеми и мерки за 
подпомагане” (бившите 
Областни 
разплащателни агенции) 
на 28-те Областни 
дирекции на ДФЗ по 
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постоянно 
местожителство на 
физическите лица и по 
адрес на седалище на 
юридическите лица. 

 

Програма 
„Младежта в 
действие“ - 
Поддейност 4.6 - 
Партньорства  

Покана за представяне на предложения - EACEA/22/09 
Разработването на програма за дейност, съчетаваща една или повече от 
следните дейности: 
а ) транснационален младежки обмен; 
б ) национални или транснационални младежки инициативи; 
в ) Европейска доброволческа служба; 
г ) обучение и работа в мрежа. 
Общият бюджет, отпуснат за съфинансирането на проекти по настоящата 
покана, възлиза на 1 200 000 евро. 
Сумата на безвъзмездните средства, отпуснати за всеки отделен проект, не 
може да надхвърля 100 000 евро. 
Допустими кандидати: 
— местен или регионален публичен орган, или  
— орган с нестопанска цел, работещ в сектора на младежта на европейско 
равнище (ENGO) с членуващи организации в най-малко осем (8) държави по 
програмата „Младежта в действие“.  
Програмата за дейност трябва да започне задължително между 1 април 2010 
г. и 1 септември 2010 г.  и да завърши в рамките на 24 месеца. 

1 декември 2009 г. 
 
За повече информация 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ
/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2009:199:0014:0017:BG:
PDF 

Education, 
Audiovisual and 
Culture 
Executive 
Agency  
‘Youth in 
Action’ 
programme 
EACEA/22/09  
BOUR, 04/029  
Avenue du 
Bourget 1  
1140 Brussels, 
BE 
 

 

Покана за 
представяне на 
предложения — 
JLS/2009/ERFX/CA  

(2009/C 243/06)  

 

Европейската комисия отправи покана за представяне на предложения за отпускане на 
безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на политиката за предоставяне на убежище.  

Общата налична индикативна сума е 9 176 666,67 EUR.  

Текстът на поканата, формулярът за кандидатстване и всички други важни подкрепящи 
документи могат да бъдат намерени на английски език на уебсайта на Генерална дирекция 
„Правосъдие, свобода и сигурност“ на Европейската комисия:  

 

Краен 
срок: 30 
ноември 
2009 г. 

http://ec.europa
.eu/justice_hom
e/funding/refug
ee/funding_refu
gee_en.htmBG 

BG161PO003/1.1.1-
01/2007 „Подкрепа 
за създаване и 
развитие на 
стартиращи 
иновативни 
предприятия”  

Основната цел на процедурата e да увеличи броя на успешно стартиралите иновативни 
предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно 
в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата 
пред-пазарна подготовка - до разработването на опитен образец. 
Целевата група: стартиращи предприятия, които ще предоставят на пазара, вследствие 
изпълнението на иновативни проекти по настоящата схема за безвъзмездна помощ, нови или 
значително усъвършенствани иновативни продукти и/или иновативни процеси (технологии), 

Начална 
дата за 
кандидатс
тване:  
20 юли  
2009 г. 

http://www.opc
ompetitiveness.
bg/bg/projects/i 
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като иновативните продукти или процеси трябва да са нови за българския или европейския 
пазар. 
Допустими стойности на проекта: 

Макс.: 391 166 лв. 
Мин.: 40 000лв. 

Максимален процент на безвъзмездна помощ от общите допустими разходи по проекта: 90 % 

Фонд “Неотложна 
гражданска намеса”  

Фондът е част от тригодишна програма “Общностно развитие и гражданско участие” на 
Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) 2009 - 2012. Средствата са 
осигурени от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Основна цел на 
фонда е да се откликне на неотложна нужда за разрешаване на местен проблем.  
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, 
читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват 
фирми, индивидуални граждани, институции. 
Общият бюджет за безвъзмездната помощ за първата година е 15 000 лева. 
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 1 500 лева. 
Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 50% съфинансиране на разходите по 
проекта. Най-малко половината от съфинансирането трябва да е паричен принос на 
кандидата или партньорите. 

Краен 
срок: 
текущ 
Срокът за 
изпълнен
ие на 
проекта е 
до 5 
месеца. 

Формулярът 
за 
кандидатстван
е се изпраща 
като прикачен 
текстови файл 
на ел. поща: 
urgent@wcif-
bg.org 
EmergencyFun
d_2009.doc  
Neotlojna_grajd
anska_namesa
_formulyar_200
9.doc  

Фонд за развитие 
на капацитета на 
НПО  

Фондът дава възможност на местни НПО да получат съдействие (под формата на обучение и 
консултиране) в области, свързани с развитието на организацията си като цяло - например, 
по отношение на екипа, организацията на работа, финансовата устойчивост, публичността и 
т.н. 
Фондът е част от тригодишна програма “Общностно развитие и гражданско участие” на 
Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) 2009 - 2012. Средствата са 
осигурени от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Фондът за 
развитие на капацитета на НПО има за цел:  
- да насърчи НПО да полагат целенасочени усилия за развитие на своя организационен 
капацитет чрез създаване на специфични организационни документи, стратегии, планове и 
т.н.;  
- да съдейства за организационното развитие на НПО като улесни достъпа им до качествени 
консултантски/обучителни услуги. 

Краен 
срок: 
текущ 

Capacity_Buildi
ng_Fund_2009.
doc 
Capacity_Buildi
ng_Fund_2009
_formulyar.doc  
CV_Capacity_F
und.doc   

Глобален фонд за 
децата  

Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации 
от цял свят, които: 
- са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 

Краен 
срок: 
текущ 

Като първа 
крачка се 
кандидатства 
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щ.д. годишно); 
- служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, 
членове на банди, роми, от рискови групи и др.); 
- ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми; 
- признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво; 
- техни преки бенефициенти са деца и млади хора; 
- имат отлично ръководство и визия; 
- със солидни системи за управление - електронна поща, основни финансови и счетоводни 
системи; 
- реализирали са ефективни програми. 
Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д. 
 

онлайн на 
адрес: letter of 
inquiry 
Ако вашата 
организация 
отговаря на 
приоритетите 
на ГФД и на 
критериите за 
подбор, 
процесът ще 
продължи с 
представяне 
на пълно 
проекто-
предложение. 

Фондация "Лале" - 
Програма за малки 
грантове 

Инициативи на местни неправителствени организации в малките населени места. 

• решаване на конкретни социални проблеми;  

• подобряване условията на живот;  

• улесняване достъпа до информация и обслужване;  

• подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения;  

• повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на 

специфичните им проблеми (общуване, развитие, образование, възможности на 

пазара на труда и др.);  

• преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи на 

взаимопомощ и самопомощ и общуване между поколенията;  

• традиционни за общността събития, културни дейности, традиции, занаяти и обичаи, 

съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда или 

разрешаването на местни проблеми;  

• въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа 

чрез предоставяне на социални услуги в общността. 
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева.  
Очаква се кандидатстващата организация да представи собствен принос от минимум 30% от 
общата стойност на проекта. 

Краен 
срок: 
текущ  
- до 

изчерпване на 

средствата 

За контакти:  

Ул. Река Осъм 

1 

ет. 1 ап. 2 

София 1124 

Тел/факс: 

+359 2 944 27 

55 

info@tulipfonda

tion.net 

www.tulipfound

ation.net 

 

 

Спешен фонд за 
биоразнообразието 

� решаване на „горещи” природозащитни проблеми, Българска фондация „Биоразнообразие” 
реши да създаде Спешен фонд за биоразнообразието.  

Краен 
срок: 

максимално 
гъвкаво и 
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на Българска 
фондация 
„Биоразнообразие”  

� спешни мерки за спиране на загубата на биоразнообразие към 2010 година. 
Сумата на Спешния фонд за биоразнообразието възлиза на 10 000 лева и е предоставена от 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в рамките на проекта на БФБ 
„Партньорства за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата”. 

текущ съобразено с 
всеки 
конкретен 
случай 
bbf.biodiversity.
bg  

 

 

 

 

 

 


